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Samenvatting 
 

Het onafhankelijkheidssyndroom. 
Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel 

 
Tot op heden is de geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat in het algemeen en die van 
het naoorlogse zorgstelsel in het bijzonder meer ingevuld door politieke dan door historische 
inzichten. Dat begon al direct na 1945, toen het in 1941 ingevoerde Ziekenfondsenbesluit door 
tegenstanders Duits werd genoemd, en door voorstanders Nederlands. De ‘crisis’ die begin jaren 
tachtig over de verzorgingsstaat werd uitgeroepen, de toekomstdromen van een zorgzame 
samenleving of recenter nog een participatiesamenleving – elk van deze ideologische 
ontwikkelingen zette niet alleen de toon van het politieke debat, maar kleurde ook de herinnering 
aan wat aan die ontwikkelingen vooraf was gegaan. 

Deze politiek gedomineerde herinnering aan het verleden van de verzorgingsstaat brengt 
drie belangrijke zaken aan het licht, die gezamenlijk de achtergrond en opzet van dit proefschrift 
bepaald hebben. Allereerst wijst de politieke inkleuring van het verleden op de sterke ideologische 
lading van verzorgingsstaat en zorgstelsel. Ten tweede is de Nederlandse verzorgingsstaat – 
ondanks haar politieke en maatschappelijke belang – tot nog toe te beperkt onderwerp geweest van 
systematisch historisch onderzoek om tegenwicht te bieden aan de politieke vertogen over haar 
verleden. Ten derde is de ideologische lading van de verzorgingsstaat, hoe dominant ook, op een 
buitengewoon onnadrukkelijke manier aanwezig. Zakelijke pragmatiek lijkt al sinds Drees het enig 
leidende politieke beginsel als het om de verzorgingsstaat gaat. 

Dit proefschrift wil zowel iets doen aan het gebrek aan historische analyses over de 
verzorgingsstaat als aan de dominantie van politieke beeldvorming over haar verleden. Dat heeft 
het gedaan door in debatten over het Nederlandse zorgstelsel sinds 1945 ideologische 
verschuivingen in kaart te brengen en te analyseren. Aan de hand van artsenbladen, beleidsstukken, 
Kamerverslagen en uiteenlopende andere bronnen is onderzocht welke veranderingen en 
continuïteiten zich voordeden in het maatschappelijk en politiek denken over zorg georganiseerd 
binnen de verzorgingsstaat.     
 
In dat onderzoek stond niet solidariteit, maar onafhankelijkheid centraal als kernwaarde van het 
Nederlandse zorgstelsel. Sociale zekerheid was een belangrijke voorwaarde voor die 
onafhankelijkheid, maar niet de enige: al zeventig jaar lang is de dominante opvatting dat sociale 
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zekerheid in evenwicht moet worden gehouden door de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 
In het eerste hoofdstuk beschrijf ik hoe in de periode 1945-1960 de opkomst van de gedachte dat 
sociale zekerheid een recht moest zijn, samen opging met forse maatschappelijke spanningen. De 
Tweede Wereldoorlog had hervorming van de sociale zekerheid hoog op de agenda gezet van alle 
westerse democratieën, vanuit de overtuiging dat aan burgers ook sociale rechten gegarandeerd 
moesten worden. Tijdens de oorlog volgde de Nederlandse regering in Londen de internationale 
ideeënvorming op de voet, en werd alvast een plan geschreven om ook Nederland in dit opzicht 
op te stuwen in de vaart der volkeren. Na de oorlog werd echter snel duidelijk dat het plan op 
weinig steun kon rekenen. Nog los van de praktische belangen van particuliere organisaties, die een 
uitdijende overheidsbemoeienis vreesden, en van de artsen, die hun autonome positie wilden 
beschermen, hadden veel Nederlanders principiële bezwaren tegen de nieuwe plannen. Hun 
vrijheid om hun eigen zorg naar eigen levensovertuiging vorm te geven verhield zich slecht tot wat 
zij zagen als ongebreideld etatisme.  

De zorg om het behoud van eigen verantwoordelijkheid zou in de tien jaar die volgden 
politieke besluitvorming blokkeren. Dat betekende echter niet dat er niets veranderde: het in 1941 
ingevoerde Ziekenfondsenbesluit had een grote groep arbeiders in betalende ziekenfondspatiënten 
veranderd, die aan hun nieuwe status gestaag meer rechten begonnen te ontlenen. En in de 
ouderenzorg waren artsen en lokale bestuurders het er al snel over eens dat aan alle ouderen een 
zo waardig mogelijke oude dag geboden moest worden.  
 Toen uiteindelijk ook de politieke impasse tegen het einde van de jaren vijftig doorbroken 
werd, brak vanaf 1960 een periode aan waarin de wettelijke financieringsbasis van het naoorlogse 
stelsel vastgelegd werd. De angst verworvenheden kwijt te raken maakte plaats voor vertrouwen in 
vooruitgang. De open horizon van de jaren zestig vormt het thema van het tweede hoofdstuk. 
Eigen verantwoordelijkheid bleef belangrijk, maar individualiseerde tot idealen van keuzevrijheid 
en vrije zelfontplooiing. Onder artsen maakte het ongemakkelijk stilzwijgen teneinde de eenheid 
van de artsenstand te behouden, plaats voor een heuse discussiecultuur, waarin medisch-ethische 
thema’s niet werden geschuwd. Ook in die debatten werden tradities steeds meer tot benauwende 
taboes die keuzevrijheid en ontwikkeling van het individu blokkeerden. De overheid koos voor een 
voorzichtige, ‘neutrale’ positie door haar beleid waar mogelijk te baseren op consensus en het debat 
over de toekomst aan de samenleving te laten. 

In het derde hoofdstuk beschrijf ik hoe vanaf de vroege jaren zeventig van die 
voorzichtigheid niet veel overbleef en hervorming en herstructurering de nieuwe modewoorden 
werden. Heel even leek het erop dat een nieuw tijdperk was aangebroken voor de verzorgingsstaat, 
waarin de angst de eigen verantwoordelijkheid van burgers uit het oog te verliezen geen rol van 
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betekenis meer zou spelen. Goede en toegankelijke zorg was nog niet genoeg, ieders welzijn moest 
van overheidswege gegarandeerd worden. Deze torenhoge ambities hadden een verre van 
optimistische oorsprong: de overtuiging was dat het welzijn van burgers en hun ruimte zichzelf te 
ontplooien, ernstig werden bedreigd. De pleitbezorgers voor hervorming ondervonden nauwelijks 
verzet. Ook statige instituten als artsenorganisatie KNMG toonden openlijk hun maatschappelijke 
betrokkenheid en waren bereid om radicale opvattingen op zijn minst aan te horen. Die bereidheid 
werd echter voortdurend op de proef gesteld, terwijl radicale critici van het stelsel op hun beurt 
teleurgesteld raakten over de richting en het tempo van veranderingen. Vanaf de tweede helft van 
de jaren zeventig raakte de samenleving in toenemende mate gepolariseerd en wonnen de meer 
conservatief ingestelde partijen snel aan invloed – nog voordat het ‘progressiefste kabinet ooit’ 
daadwerkelijk aan structuurhervormingen toe was gekomen. 
 De hoop dat de overheid belangrijke maatschappelijke problemen kon helpen oplossen, 
maakte begin jaren tachtig plaats voor de overtuiging dat diezelfde overheid als log bureaucratisch 
apparaat zelfontplooiing en burgerzin ondermijnd had en dat na jaren van ongebreidelde spilzucht 
de verzorgingsstaat in crisis verkeerde. De zoektocht naar alternatieven voor de verzorgingsstaat 
in de jaren tachtig vormt het thema van het vierde en laatste hoofdstuk. Die alternatieven moesten 
grip bieden op de voortdurend groeiende kosten en de vervreemding van burgers ten opzichte van 
hun zorg te stuiten door hen weer meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Christen-democraten 
hadden hoge verwachtingen van de ‘zorgzame samenleving’, waarin zelfzorg en mantelzorg de 
immer uitdijende bemoeienis van overheid en professionele zorgverleners zouden keren. Als 
politiek ideaal bleek de zorgzame samenleving echter al snel onrealiseerbaar: de overheid kon 
weinig anders dan hopen dat betrokken burgers de gaten zouden vullen die de zich terugtrekkende 
overheid liet vallen. Een tweede alternatief concentreerde zich op de financiering van de zorg. Het 
idee was dat martkwerking en ondernemerschap in de gezondheidszorg voor de nodige efficiency 
en cliëntgerichtheid zouden zorgen die nodig waren om de kosten terug te dringen en de 
keuzevrijheid van burgers te vergroten.  

Dit alternatief werd aangedragen door de commissie-Dekker toen zij door het kabinet-
Lubbers II om advies gevraagd was over een hervorming van het zorgstelsel. Goed beschouwd 
was de inzet echter eerder een voortzetting van de verzorgingsstaat met andere middelen, dan een 
radicaal afscheid van het stelsel dat sinds 1945 was opgebouwd. In de decennia die volgden, voltrok 
zich in grove lijnen inderdaad de evolutie die halverwege de jaren tachtig door de commissie-
Dekker was aangedragen. In 2006 maakten ziekenfondsen en particuliere verzekeringen plaats voor 
een basisverzekering die naar eigen inzicht aangevuld kan worden met aanvullende verzekeringen. 
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De AWBZ verdween en maakte plaats voor een serie regelingen die vooral op lokaal niveau 
invulling moeten krijgen.  

In plaats van ‘zorgzame samenleving’ wordt inmiddels gesproken over een 
‘participatiesamenleving’, waarin de persoonlijke participatie van iedere burger tot norm is 
verheven. In de afgelopen decennia is de nadruk op eigen verantwoordelijkheid almaar sterker 
geworden, terwijl de overheid zich almaar verder heeft teruggetrokken en na zestig jaar taken terug 
heeft gegeven aan gemeenten. Dat roept de vraag op hoe sturend het streven naar sociale zekerheid 
nog is – en of de balans tussen recht en verantwoordelijkheid die de verzorgingsstaat altijd 
gekenmerkt heeft, binnenkort zal gaan verdwijnen. 
 
 


